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Persbericht  – Aedifica 
Voltooiing van de aankoop van 2 rusthuizen in Bruss el 
voor een totale aanschaffingswaarde van 35,4 miljoe n € 

 
Aedifica heeft vandaag de aankoop van 100 % van de aandelen van 2 vennootschappen,  
die eigenaar zijn van 2 rusthuizen in Brussel met 331 bedden, tot een goed einde gebracht. 
De totale aanschaffingswaarde van deze 2 rusthuizen bedraagt 35,4 miljoen €  (gelijk aan de 
reële waarde of « fair value »).  
 
Ter herinnering, het betreft volgende rusthuizen: 
- « Résidence Palace » aan de Lycée Françaislaan 2 te  1180 Ukkel (oppervlakte : 
6.719 m² ; 155 bedden); 
- « Résidence Service » aan de Lycée Françaislaan 6 t e 1180 Ukkel (oppervlakte 
8.716 m² ; 176 bedden).  
 
De verkoper van de aandelen, de NV Medibelge, zal de 2 rusthuizen blijven exploiteren via 2 
dochtervennootschappen die zij voor 100 % controleert, met name de NV Parc Palace en de 
NV Progestimmob.  
 
De gebouwen zullen aan de exploitanten ter beschikking gesteld worden via 
erfpachtovereenkomsten van 36 jaar  met een « triple net1» -karakter.  
 
Vanaf vandaag zal Aedifica een canon van 2,1 miljoen € per jaar ontvangen, dit wil zeggen 
een huurrendement (bruto voor netto) van 6,0%. 
 

Aedifica is een residentiële vastgoedbevak waarvan de investeringsstrategie  op 3 
assen is toegespitst, met name appartementsgebouwen   gelegen in stedelijke centra 

in België,  gemeubelde appartementen in Brussel en huisvesting voor senioren 
(voornamelijk rusthuizen). 

Op dit moment heeft het vastgoedpatrimonium (zonder  projecten) een waarde van         
€ 282 miljoen 2 (reële waarde of ‘fair value’) en is het goed voor  een totale oppervlakte 

(zonder parkings) van 143.000 m². Dit patrimonium b estaat uit 614 appartementen 
waarvan 183 gemeubeld en uit 1.173 rustoordbedden. 

 

                                                 
1 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zullen volledig ten laste 
van de uitbaters genomen worden 
2 Op basis van de geexpertiseerde waarde van de portefeuille per 31 maart 2007 
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Voor alle bijkomende informatie 
 

              


